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บทนา
ขอบเขตของมาตรฐาน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1 ถึง ก3)
1.
มาตรฐานการศึก ษาระหว่ า งประเทศฉบับ นี้ อธิบ ายถึง ข้อ ก าหนดส าหรับ การประเมิน ความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทต่ี ้องพัฒนาให้มขี น้ึ ก่อนทีจ่ ะ
สิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
2.

มาตรฐานการศึก ษาระหว่ างประเทศฉบับ นี้ ได้น าเสนอต่ อ คณะกรรมการของสหพันธ์นักบัญ ชี
ระหว่างประเทศ (IFAC) ทัง้ นี้คณะกรรมการฯ มีความรับผิดชอบในการประเมินว่าผู้มุ่งมันประกอบ
่
วิชาชีพบัญชีมรี ะดับความรูค้ วามสามารถที่เหมาะสมเมื่อสิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
นอกจากนี้ มาตรฐานการศึก ษาระหว่างประเทศฉบับนี้ ยงั เป็ นประโยชน์ ต่ อ สถานศึกษา ผู้ว่าจ้าง
หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานภาครัฐและผู้มสี ่วนได้เสียอื่นที่สนับสนุ นการเรียนและการพัฒนา
วิชาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี

3.

ภายใต้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศทุกฉบับ การประเมิน คือ การวัดความรูค้ วามสามารถ
เยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพที่มกี ารพัฒนาผ่านการเรียนรูแ้ ละการพัฒนา การพัฒนาทางวิชาชีพในระยะ
เริม่ แรก คือ การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาทีผ่ มู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีจะต้องใช้ในเบือ้ งต้นเพื่อพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพของตนอันนาไปสู่การปฏิบตั งิ านในบทบาทผู้ประกอบ
วิชาชีพบัญ ชี อย่างไรก็ตาม การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาเป็ นกระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนาและ
คงไว้ซ่งึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพตลอดระยะเวลาการประกอบวิชาชีพทางการ
บัญชีและต่อเนื่องไปยังการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ ในระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะ
เริม่ แรก จุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกคือการบรรลุความรูค้ วามสามารถ
เยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพ ในระหว่างการพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ จุดมุ่งหมายหลักอยู่ท่กี าร
พัฒนาและคงไว้ซง่ึ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ

4.

มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับนี้ระบุขอ้ กาหนดในการประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ในขณะที่
 มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 2 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม
่ แรก-ความรู้
ความสามารถเชิงเทคนิค มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 3 เรื่อง การพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก-ทักษะทางวิชาชีพ และมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 4 เรื่อง
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก-ค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ระบุขอ้ กาหนด
ในการประเมินทีเ่ กีย่ วกับเนื้อหาเฉพาะตามทีร่ ะบุในการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
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มาตรฐานการศึก ษาระหว่ างประเทศฉบับ ที่ 5 เรื่อ ง การพัฒ นาทางวิช าชีพ ระยะเริม่ แรกประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ ระบุขอ้ กาหนดในการประเมินประสบการณ์ภาคปฏิบตั ิ และ
 มาตรฐานการศึกษาระหว่ างประเทศฉบับที่ 8 เรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพสาหรับผูส
้ อบบัญชีท่ี
รับผิดชอบงานตรวจสอบงบการเงิน ระบุขอ้ กาหนดการประเมินสาหรับผูม้ งุ่ มันเป็
่ นผูส้ อบบัญชีท่ี
รับผิดชอบงาน
คานิยามและคาอธิบายของคาศัพท์ท่สี าคัญ ที่ใช้ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศและกรอบ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเป็ นไปตามอภิธานคาศัพท์ของ
คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาการบัญชีระหว่างประเทศ


5.

วันที่มีผลบังคับใช้
6.
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2558
วัตถุประสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก4)
7.
วัตถุประสงค์ของสมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ เพื่อทาการประเมินว่าผู้มุ่งมันประกอบ
่
วิชาชีพบัญชีสามารถพัฒนาตนเองให้มรี ะดับความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ หมาะสม
ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั งิ านในบทบาทของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ข้อกาหนด
การประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเป็ นทางการอ้างถึงย่อหน้าที่ ก( 5 ถึง ก8)
8.
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศจะประเมินอย่างเป็ นทางการว่า ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ
บัญชีมคี วามรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในระดับที่เหมาะสมภายในช่วงการพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก โดยสรุปจากผลของกลุ่มกิจกรรมการประเมินตลอดช่วงเวลาการพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก
หลักในการประเมิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก9 ถึง ก20)
9.
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศจะออกแบบกิจกรรมการประเมินที่มคี วามน่ าเชื่อถือ ความ
เที่ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพียงพอ ภายในหลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพ
ทางการบัญชีในระดับสูง
หลักฐานทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก21 ถึง ก22)
10. สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศจะใช้หลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้เป็ นฐานในการประเมิน
ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี
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คาอธิ บาย
ขอบเขตของมาตรฐานฉบับนี้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ ก1 ถึง ก5)
ก1. ในการอธิบายและจัดประเภทความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพนัน้ มีหลายวิธ ี ภายใต้
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ คือ ความสามารถ
ในการท าหน้ าที่ให้เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ระบุ ไว้ ความรู้ค วามสามารถเยี่ยงผู้ป ระกอบวิช าชีพ
ประกอบด้ว ย ความรู้ค วามสามารถทางเทคนิ ค ทักษะทางวิช าชีพ และค่ านิย ม จริย ธรรม และ
ทัศนคติทางวิชาชีพ โดยแต่ละองค์ประกอบของความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตามที่
ได้กล่าวมาได้ถูกอธิบายเพิม่ เติมในชุดผลการเรียนรูต้ ามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่
เกีย่ วข้อง
ก2.

ในระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก การประเมินสามารถกระทาได้โดยกลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสีย
รวมถึง สมาชิกสหพันธ์นักบัญ ชีระหว่างประเทศ ผู้ว่าจ้าง หน่ วยงานกากับดูแล หน่ วยงานอนุ มตั ิ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ มหาวิท ยาลัย วิท ยาลัย และหน่ ว ยงานที่ให้ก ารศึก ษาภาคเอกชน
ถึงแม้ว่าการประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพในระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพ
ระยะเริม่ แรกเป็ นความรับผิดชอบของสมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ ผูม้ สี ่วนได้เสียอื่นๆ
อาจให้ขอ้ แนะนาทีม่ สี าระสาคัญต่อกิจกรรมการประเมินได้

ก3.

ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีควรมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการเรียนรูต้ ลอดชีพ เพื่อพัฒนาและดารงไว้ซง่ึ
ความรู้ความสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตนในระหว่างการพัฒนา
ความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงในสภาพแวดล้อมการทางาน ในความก้าวหน้าใน
อาชีพ หรือในบทบาทใหม่ อาจทาให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญ ชีต้องเพิม่ ระดับความรู้ความสามารถ
เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ และได้มาซึ่งความรู้ค วามสามารถใหม่ ซึ่งเรื่อ งนี้ได้กล่ าวไว้ในมาตรฐาน
การศึกษาระหว่างประเทศฉบับที่ 7 เรือ่ ง การพัฒนาความรูต้ ่อเนื่องทางวิชาชีพ

วัตถุประสงค์ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 7)
ก4. การประเมิน เพื่อ พิจ ารณาว่ า ผู้ มุ่ งมัน่ ประกอบวิช าชีพ บัญ ชีได้ พ ัฒ นาตนเองให้ ม ีร ะดับ ความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ หมาะสม ช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้ ประการแรก
ส่วนได้เสียของสาธารณชนได้รบั ความคุ้มครองและความน่่าเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพบัญชี
ได้รบั การยกระดับ เมื่อ ผู้ประกอบวิชาชีพ บัญ ชีส ามารถพัฒ นาตนให้มคี วามรู้ค วามสามารถทาง
วิชาชีพ ตามที่ก าหนดไว้จนได้รบั อนุ ญ าตให้เป็ นผู้ป ระกอบวิชาชีพ บัญ ชี ประการที่ส อง สมาชิก
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สหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศและหน่ วยงานกากับดูแลมีความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมัน่
ว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมคี วามรูค้ วามสามารถทางวิชาชีพตามทีส่ าธารณชน ผูว้ ่าจ้าง และลูกค้า
คาดหวัง ประการทีส่ าม ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมหี น้าทีท่ ต่ี ้องกระทาอย่างต่อเนื่องในการดารงไว้ซง่ึ
ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้มสี ่วนได้เสียที่
เกีย่ วข้องได้รบั บริการทางวิชาชีพอย่างเต็มความสามารถ1
การประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพอย่างเป็ นทางการ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 8)
ก5. การที่จ ะประเมิน อย่างเป็ น ทางการว่ าผู้ป ระกอบวิช าชีพ มีค วามรู้ค วามสามารถทางวิช าชีพ นั น้
สมาชิกสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศอาจอ้างอิงผลสัมฤทธิ ์จากกิจกรรมการประเมินทีเ่ กิดขึน้ หนึ่ง
กิจกรรมหรือมากกว่าในระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก กิจกรรมการประเมินในระหว่าง
การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรกอาจแตกต่างกันไปและอาจรวมถึงกิจกรรมต่อไปนี้หรือกิจกรรม
อื่นๆ นอกเหนือจากนี้
ก. การสอบประมวลความรูข้ า้ มศาสตร์เมือ่ สิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
ข. ชุดการสอบทีเ่ น้นวัดความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพเฉพาะด้านตลอดระยะเวลาการ
พัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก หรือ
ค. ชุดการสอบและชุดการประเมินการปฏิบตั งิ านจริงตลอดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
ก6.

กิจกรรมการประเมิน คือ กิจกรรมที่ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการประเมินความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้าน โดยในระหว่างการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก กิจกรรมการประเมิน
อาจเลือกให้ส อดคล้องกับความรู้ค วามสามารถเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะด้านที่จะได้รบั การ
ประเมิ น ตั ว อย่ า งกิ จ กรรมการประเมิ น อาจรวมถึ ง กิ จ กรรมดั ง ต่ อ ไปนี้ ห รือ กิ จ กรรมอื่ น ๆ
นอกเหนือจากนี้
ก. ข้อสอบอัตนัย
ข. ข้อสอบปากเปล่า
ค. ข้อสอบแบบปรนัย
ง. การทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์
จ. การประเมินความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านจริงโดยผูว้ ่าจ้าง และ
ฉ. การทบทวนหลักฐานเมือ่ กิจกรรมการปฏิบตั งิ านจริงแล้วเสร็จ

1ข้อปฏิบต
ั ทิ างจรรยาบรรณในวิชาชีพ

(คู่มอื ข้อปฏิบตั ทิ างจริยธรรมสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี โดย IESBA (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555))
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ก7.

ประเภทของกิจ กรรมการประเมิน ที่ได้รบั การคัด เลือ กนัน้ อาจขึ้น กับ หลายปั จจัย ตามที่ส มาชิก
สหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศพิจารณาซึง่ อาจรวมถึงกิจกรรมดังนี้หรือนอกเหนือจากนี้
ก. ความห่างไกลและการกระจายของทีต่ งั ้ ทางภูมศิ าสตร์ทผ่ี มู้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทางานอยู่
ข. แหล่งข้อมูลทางการศึกษาและแหล่งข้อมูลอื่นทีม่ ขี องสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ
ค. จานวนและภูมหิ ลังของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทไ่ี ด้รบั การประเมิน และ
ง. โอกาสในการเรียนและการพัฒนาของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทไ่ี ด้รบั จากผูว้ ่าจ้าง

ก8.

ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องในการระบุระดับความรูค้ วามสามารถทีเ่ หมาะสมทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีควรมี
ซึง่ อาจรวมถึงกิจกรรมดังนี้หรือนอกเหนือจากนี้
ก. ความซับซ้อนและความหลากหลายในหน้าทีก่ ารงานทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งเกีย่ วข้อง
ข. ความคาดหวังจากผูม้ สี ่วนได้เสีย (เช่น สาธารณชน ผูว้ ่าจ้าง หน่วยงานกากับดูแล( ที่
เกีย่ วข้องกับลักษณะและสาระของความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ค. ความรู้ ความชานาญพิเศษทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีควรมีสาหรับการทางานในอุตสาหกรรม
เฉพาะ
ง. ระดับการตัดสินใจในวิชาชีพทีผ่ ปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีตอ้ งใช้ในการทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้
เสร็จ
จ. บทบาททีห่ ลากหลายของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี เช่น ผูจ้ ดั ทางบการเงิน ผูใ้ ห้คาปรึกษาด้าน
ภาษี หรือนักบัญชีเพื่อการบริหาร และ
ฉ. ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการทางาน

หลักในการประเมิน (อ้างถึงย่อหน้าที่ 9)
ก9. หลักสูตรการศึกษาทางวิชาชีพบัญชีได้ถูกออกแบบให้สนับสนุ นการพัฒนาผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ
บัญชีให้ไปสู่ระดับความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพที่เห มาะสมเมื่อสิน้ สุดการพัฒนาทาง
วิชาชีพระยะเริม่ แรก หลักสูตรฯ อาจประกอบด้วย การศึกษาในระบบทีใ่ ห้ปริญญาและรายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนในมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับสูง สมาชิกสหพันธ์วชิ าชีพนักบัญชี ผู้ว่าจ้างหรือการ
อบรมในสถานทีท่ างาน ดังนัน้ การออกแบบหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางการบัญชีในระหว่างการ
พัฒนาทางวิชาชีพบัญชีในระยะเริม่ แรกจึงอาจเกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์จากผูม้ สี ่วน
ได้เสียหลากหลายนอกจากสมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ
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ก10. หลักในการประเมินควรจะนาไปปรับใช้กบั แต่ละกิจกรรมการประเมินที่จดั ให้มขี น้ึ ในช่วง เวลาการ
พัฒนาวิชาชีพด้านบัญชีในระยะเริม่ แรก อย่างไรก็ตามกิจกรรมการประเมินในแต่ละกิจกรรมอาจไม่
บรรลุความน่ าเชื่อถือ ความเที่ยงตรง ความเสมอภาค ความโปร่งใส และความเพียงพอในระดับสูง
ได้
ก11. กิจกรรมการประเมินจะมีระดับความน่าเชื่อถือสูง ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนัน้ สามารถให้ผลลัพธ์เหมือนเดิม
อย่างสม่าเสมอภายใต้สภาวการณ์อย่างเดียวกัน ความน่ าเชื่อถือไม่ใช่ตวั ชีว้ ดั ทีส่ มบูรณ์และกิจกรรม
การประเมินที่ต่างกันอาจมีระดับความน่ าเชื่อถือที่แตกต่างกัน กิจกรรมการประเมินมีระดับความ
น่าเชื่อถือสูงหากผูป้ ระเมินส่ว นใหญ่สามารถประเมินได้อย่างอิสระแต่ให้ผลการประเมินทีเ่ หมือนกัน
อย่างสม่าเสมอภายใต้สภาวการณ์อย่างเดียวกัน
ก12. กิจกรรมการประเมินนัน้ มีหลากหลายกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การออกแบบมาเพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่อถือ
ตัวอย่างเช่น
ก. ความน่ าเชื่อถือของข้อสอบอัตนัยอาจเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยการหลีกเลีย่ งการใช้คาทีก่ ากวมในคาถาม
หรือคาสังของข้
่
อสอบ
ข. ความน่ าเชื่อถือของการทดสอบเชิงวัตถุประสงค์อาจเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยการทบทวนเนื้อหาของ
ข้อสอบทัง้ จากภายในและภายนอกก่อนทีข่ อ้ สอบนัน้ จะเสร็จสมบูรณ์ และ
ค. ความน่ าเชื่อถือของการประเมินการปฏิบตั งิ านจริงอาจเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยการคัดเลือก
ผูป้ ระเมินทีม่ คี วามสามารถสูง และด้วยการจัดให้มกี ารอบรมแก่ผปู้ ระเมินอย่างเหมาะสมเพื่อให้
สามารถทาหน้าทีป่ ระเมินได้
ก13. กิจกรรมการประเมินจะมีระดับความเทีย่ งตรงสูง ก็ต่อเมื่อกิจกรรมนัน้ สามารถวัดในสิง่ ทีต่ ้องการวัด
ความเทีย่ งตรงไม่ใช่ตวั วัดทีส่ มบูรณ์และกิจกรรมการประเมินทีต่ ่างกันอาจมี ได้ระดับความเทีย่ งตรง
ทีต่ ่างกัน ความเทีย่ งตรงมีหลายรูปแบบดังนี้
ก. ความเทีย่ งตรงทีแ่ ท้จริ ง กิจกรรมการประเมินจะมีความเทีย่ งตรงทีแ่ ท้จริง หากกิจกรรมการ
ประเมินนัน้ สามารถวัดผลในสิง่ ทีต่ อ้ งการวัด
ข. ความเทีย่ งตรงในการคาดการณ์ กิจกรรมการประเมินจะมีความเทีย่ งตรงในการคาดการณ์
สูง หากเนื้อหาของกิจกรรมการประเมินนัน้ สัมพันธ์กบั ลักษณะของความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผู้
ประกอบวิชาชีพเฉพาะเรือ่ งทีต่ อ้ งการประเมิน และ
ค. ความเทีย่ งตรงเชิ งเนื้ อหา กิจกรรมประเมินจะมีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาสูง หากกิจกรรมการ
ประเมินครอบคลุมลักษณะใดลักษณะหนึ่งของความรูค้ วามสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีถ่ ูก
ประเมินอย่างเพียงพอ
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ก14. การออกแบบกิจกรรมการประเมินมีหลายวิธที จ่ี ะเพิม่ ความเทีย่ งตรงในการประเมิน ตัวอย่างเช่น
ก. ความเทีย่ งตรงทีแ่ ท้จริงอาจเพิ่มขึน้ ได้ในการประเมินความรูค้ วามสามารถของผูม้ ุ่งมันประกอบ
่
วิช าชีพ บัญ ชีในการประยุ ก ต์ใ ช้ม าตรฐานการบัญ ชีฉ บับ ใดฉบับ หนึ่ ง หากการสอบได้ร วม
กรณี ศึก ษารวบยอดที่เกี่ย วข้อ งกับ มาตรฐานการบัญ ชีม ากกว่ า กรณี ศึก ษาอย่ า งง่ า ยที่ม ี
สารสนเทศไม่ครบถ้วน
ข. ความเที่ยงตรงระดับการคาดการณ์ อาจเพิม่ ขึน้ ได้ในการประเมินความรูค้ วามสามารถทางด้าน
ภาวะผู้นาของผูม้ ุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชี โดยให้ความเชื่อถือผลการประเมินจากการทางาน
จริงว่าผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญ ชีสามารถนากลุ่มได้ดเี พียงใดมากกว่าเชื่อผลลัพธ์ท่ไี ด้จาก
การสอบข้อเขียน และ
ค. ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาอาจเพิม่ ขึน้ ได้หากการสอบครอบคลุมเนื้อหาเฉพาะทาง ด้านความรู้
ความสามารถเยีย่ งผู้ประกอบวิชาชีพหลายๆ ด้านทีถ่ ูกประเมิน มากกว่าที่จะครอบคลุมเนื้อหา
ในส่วนน้อย
ก15. กิจ กรรมการประเมิน จะมีค วามเสมอภาคระดับ สูง หากการประเมิน นัน้ เป็ น ไปอย่างเที่ย งธรรม
ปราศจากอคติ ความเสมอภาคไม่ใช่ตวั วัดที่สมบูรณ์และกิจกรรมการประเมินที่ต่างกันอาจมีระดับ
ความเสมอภาคที่ต่างกัน ความเสมอภาคสามารถพัฒนาขึน้ ได้เมื่อผู้ออกแบบกิจกรรมการประเมิน
ตระหนักถึงความเป็ นไปได้ทจ่ี ะเกิดอคติ
ก 16. การออกแบบกิจกรรมการประเมินนัน้ มีทจ่ี ะเพิม่ ความเสมอภาคหลายวิธ ี ตัวอย่างเช่น
ก. ความเสมอภาคอาจเพิ่ม ขึ้น ได้ โดยการท าให้ แ น่ ใ จว่ า กิจ กรรมการประเมิน ต้ อ งตัง้ อยู่ บ น
เทคโนโลยีฐานคอมพิวเตอร์เท่านัน้ ซึง่ ผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และ
ข. ความเสมอภาคอาจเพิม่ ขึ้นได้จากการทบทวนข้อสอบเพื่อขจัดข้อสมมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ความรูท้ างวัฒนธรรมทีไ่ ม่เหมือนกันของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทงั ้ หมด
ก17. กิจกรรมการประเมินมีระดับความโปร่งใสสูง เมื่อรายละเอียดของกิจกรรมการประเมิน เช่น ความรู้
ความสามารถทีถ่ ูกประเมินและระยะเวลาของกิจกรรมการประเมิน ได้รบั การเปิ ดเผยต่อสาธารณชน
ระดับความโปร่งใสสูงจะเกี่ยวข้องเมื่อพิจารณากิจกรรมการประเมินทัง้ หมดทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดระยะเวลา
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การพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก ความโปร่งใสไม่ใช่ตวั วัดที่สมบูรณ์และกิจกรรมการประเมินที่
ต่างกันอาจมีระดับความโปร่ งใสที่ต่างกัน การสื่อสารที่ชดั เจนและเข้าถึงได้ของผู้มสี ่วนได้เสียอาจ
นาไปสู่ความสาเร็จด้านความโปร่งใสระดับสูง

ก18. การออกแบบกิจกรรมการประเมินทีจ่ ะเพิม่ ความโปร่งใสนัน้ มีหลายวิธ ี ตัวอย่างเช่น
ก. ความโปร่งใสในกิจกรรมการประเมินทัง้ หมดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาการพัฒ นาทางวิชาชีพระยะ
เริ่ม แรก อาจเพิ่ ม ขึ้น โดยการเปิ ดเผยให้ ส าธารณชนทราบเนื้ อ หาที่ อ ธิ บ ายถึ ง ความรู้
ความสามารถเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพทีใ่ ช้ในการประเมิน ประเภทของกิจกรรมการประเมิน และ
กาหนดเวลาของกิจกรรมการประเมินต่างๆ ในช่วงเวลาการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
ข. ความโปร่งใสอาจเพิม่ ขึน้ ได้ในการประเมินจากการทางานจริง เมื่อผู้ว่าจ้างสื่อสารให้พนักงาน
ทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับกรอบการประเมินความรูค้ วามสามารถของพนักงานทีจ่ ะถูกประเมิน
และ
ค. ความโปร่งใสในการเตรียมการและการจัดการสอบอาจเพิม่ ขึน้ ได้จากการให้สารสนเทศเกี่ยวกับ
การพัฒนา การให้คะแนน และการจัดการการสอบต่อสาธารณชน
ก19. มีความสมดุลในเรื่องแนวลึกและ (ก( กิจกรรมการประเมินมีระดับความเพียงพอสูง หากกิจกรรมนัน้
ผสมผสานเนื้อหาจากหลายๆ (ข( แนวกว้าง ความรู้ และการประยุกต์ของกิจกรรมประเมิน และ
ด้านที่ใช้ในสถานการณ์ แ ละบริบทที่ห ลากหลาย ความเพียงพอในระดับสูงยังเกี่ยวเนื่อ งกับการ
พิจารณากิจกรรมการประเมิน ทัง้ หมดที่จดั ให้มขี ้นึ ตลอดระยะเวลาการพัฒ นาทางวิชาชีพ ระยะ
เริม่ แรก ความเพียงพอไม่ใช่ตวั วัดที่ส มบูรณ์ และกิจกรรมการประเมินที่ต่ างกันอาจมีระดับความ
เพียงพอทีต่ ่างกัน
ก20. การออกแบบกิจกรรมการประเมินทีจ่ ะเพิม่ ความเพียงพอนัน้ มีหลายวิธ ี ตัวอย่างเช่น
ก. ความเพีย งพอในกิจกรรมการประเมิน อาจเพิ่ม ขึ้น ในช่ ว งเวลาการพัฒ นาทางวิช าชีพ ระยะ
เริม่ แรกโดยการจัดกิจกรรมการประเมินเพื่อประเมินความรูค้ วามสามารถทางเทคนิค ทักษะทาง
วิชาชีพ และค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ในระดับที่เหมาะสม (แนวกว้าง (กับ
รายละเอียดของแต่ละรายการ และ (แนวลึก(

[11]

ข. ความเพียงพอในกิจกรรมการประเมินจากการทางานจริงอาจเพิม่ ขึน้ โดยการให้ผมู้ งุ่ มันประกอบ
่
วิชาชีพ บัญ ชีแสดงความรู้ค วามสามารถที่หลากหลายเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ผ่ านทักษะการ
ทางาน และค่านิยม จริยธรรม และทัศนคติทางวิชาชีพ ในสถานการณ์ทต่ี ่างกันไป
หลักฐานทีพ่ สิ ูจน์ได้ (อ้างถึงย่อหน้าที่ 10)
ก21. หลักฐานที่พสิ ูจน์ ได้ คือหลักฐานที่เที่ยงธรรม พร้อมให้พสิ ูจน์ ได้ และจัดเก็บเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หรือ สื่อ อิเลคโทรนิ ก ส์ การอ้างอิงการประเมินความรู้ค วามสามารถเยี่ย งผู้ป ระกอบวิชาชีพ จาก
หลักฐานทีพ่ สิ จู น์ได้อาจตอบสนองความต้องการของบุคคลทีส่ ามซึง่ ทาหน้าทีต่ ดิ ตามและกากับดูแล
สมาชิกสหพันธ์นกั บัญชีระหว่างประเทศ นอกจากนี้การอ้างอิงดังกล่าวยังช่วยให้ผมู้ สี ่วนได้เสียมันใจ
่
ได้ว่า ผู้มุ่งมันประกอบวิ
่
ชาชีพ บัญ ชีส ามารถพัฒนาตนเองให้มรี ะดับความรูค้ วามสามารถเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพทีเ่ หมาะสมเมือ่ สิน้ สุดการพัฒนาทางวิชาชีพระยะเริม่ แรก
ก22. ตัวอย่างของหลักฐานทีส่ ามารถพิสจู น์ได้ รวมถึง
ก. ประกาศนียบัตรแสดงการสาเร็จการศึกษา
ข. ผลสัมฤทธิ ์ของผลสาเร็จจากการสอบ และ
ค. หลักฐานแสดงถึงความสาเร็จในการทางานของผูม้ งุ่ มันประกอบวิ
่
ชาชีพบัญชีทอ่ี อกโดยผูว้ ่าจ้าง
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